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§1

DEFINISJON
Leka kommunes våpen, fastsatt ved kongelig resolusjon den 21.04.89 er:
I rødt en vinget gullklo.
Flagg med vinget gul klo på rød bunn.
Til dekorativ bruk kan våpenet utformes som vimpel eller hengende banner.
Våpenet omfatter enhver heraldisk form.

§2

GENERELLE BESTEMMELSER
Som hovedregel kan våpenet bare brukes av administrasjonen og institusjoner under
utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon.
Bruk av våpenet på suvenirer for salg er ikke tillatt uten særskilt tillatelse.
Våpenet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn. Private kjennetegn
må heller ikke sammenstilles med våpenet.
Bruk av kommunevåpen av lag og foreninger er ikke tillatt uten særskilt tillatelse.
Særskilt tillatelse til bruk av kommunevåpen på suvenirer for salg og til bruk av lag og
foreninger delegeres formannskapet.

§3

BRUK AV VÅPENSKJOLD
Våpenskjold skal brukes med sine farger med mindre særskilt tillatelse foreligger.
Våpenskjoldet kan brukes som eiermerke på bygninger, biler og andre gjenstander.
Våpenskjoldet i farger kan brukes som jakkemerke m.v.
Jakkemerker/pins skal utføres i rødt med gull vinget klo jfr § 1. Pins skal benyttes i offisielle
sammenhenger, både av kommunens administrasjon og politiske ledelse.
Utdeling av pins internt:
Følgende personer innen kommunens egen virksomhet kan mottak og bruke slik pins:
Alle kommunalt ansatte.
Faste medlemmer i følgende kommunale råd/utvalg:
Kommunestyret, formannskapet og virksomhetsstyrene.
Utdeling av pins eksternt:
I representasjonssammenheng.
Ved utdeling av gaver.
Ved forespørsel.
Ved forespørsel:
Ved forespørsel fra offentlige instanser deles pins ut gratis.
Ved forespørsel fra private vurderes pinsen solgt til en pris etter formannskapets nærmere
bestemmelse.
Fullmektig ved hovedekspedisjonen skal i samråd med ordfører til enhver tid vurdere de
innkomne henvendelser. Fullmektig er ansvarlig for utsending og fakturering av pins.

§4

BRUK AV KOMMUNEFLAGG
Flagget kan heises når kommunestyret har møte og ellers ved festlige anledninger etter
ordførerens eller rådmannens bestemmelse.
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§5

BRUK AV VÅPENET I FANER, VIMPLER M.V.
Våpenet kan utføres som bordflagg, tverrskåret eller i vimpelform, til bruk som dekorasjon
ved kommunale tilstelninger.
Til dekorativ bruk kan flagget utformes og brukes som hengende banner etter nærmere
bestemmelse.
Nærmere bestemmelse om bruk av bordflagg:
Bordflagg utformes med hvit bakgrunn:
Rødt skjold på gul vinget klo.
LEKA KOMMUNE i rød skrift under skjoldet.
Bordflaggets sokkel skal (primært) være av sten fra Leka.
Bordflagget kan brukes ved følgende anledninger:
Representasjon /gaver:
Ved offentlige sammenkomster eller helt spesielle arrangement/anledninger kan
bordflagget gis som gave til andre offentlige instanser.
Ordfører er ansvarlig for slik utdeling.
Møtesammenheng:
Ved kommunestyremøter skal bordflagget alltid brukes.
Bordflagget kan brukes ved annen møtevirksomhet, der sentrale spørsmål skal avgjøres.
Eks.: Regionale møter, folkemøter, møter med kommuner fra andre land, møter med
representanter fra fylke/stat etc.
Generelt:
Kommunens politiske og administrative ledelse må utvise respekt og aktsomhet ved bruk
av bordflagget og dets symbolske utforming.

§6

BRUK AV VÅPENET I STEMPEL OG SEGL
Våpenet kan brukes uten skjoldinnfatning, med etatens eller institusjonens navn i en
innskriftsring langs kanten.
Segl kan fremstilles som oblatsegl til bruk på dokumenter, til lukking av konvolutter.

§7

VÅPENETS UTFORMING OG UTFØRELSE
Våpenet kan gjengis i ulike typer teknikker og materialer, f.eks. plastisk i flatestil, malt,
tegnet, vevd, brodert eller gravert.
Enhver utførelse av våpenet må følge de tekniske og heraldiske kvalitetsnormer med riktige
farger, former og proporsjoner.
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